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PREZENȚE ROMANEȘTI

LA BEVERWIJK

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI Vi' Miercuri, ora 16, in sala Floreasea

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

CSM Cluj—Olympia Ljubljana 
în „CCE“ la tenis de masă

lefi g-a deschis la Be- 
erwijk, în Olanda, tradi- 
ionalul festival șahist in- 
ernațional la care iau 
•arte sute de jucători, 
‘rintre invitații de peste 
otare se numără și trei 
eprezentanți ai României. 
1 turneul major (princi
pal) masculin participă 
naestrul Internațional
'heodor Ghițescu, iar în 
el feminin maestrele in- 
ernaționale Alexandra 
Ticolau și Elisabeta Po- 
hroniade.

I ÎNCEPUT CAMPiONA-

Anul XXII —Nr. 4872 * Marți 18 ianuarie 1968 ★ 4 pagini 25 bani

0 frumoasă victorie

UL CAPITALEI LA POLO

PENTRU COPII România-R.S.S. Ucraineană 4-3 (1-0, 2-0, 1-3) |
a 

la
A început ediția 1966 
ampionatului Capitalei 
•olo pentru copii. In etapa 
naugurală, disputată la 
azinul Floreasca, au fost 
nregistrate următoarele 
ezultate : Steaua — ȘSE 1 
—1, Clubul sportiv școlar 
- ȘSE 2 2—1, Rapid — Pro- 
resul 1—0. (C. VASILIU — 
orespondent).

KIEV, 17 (prin telefon). Selecționata de hochei a țării 
noastre și-a început turneul în U.R.S.S. cu o victorie 
valoroasă, întrecînd reprezentativa Ucrainei. Hocheiștii 
români au jucat foarte bine, conducind pînă în ultimele 
5 minute cu 4—0, prin punctele înscrise în 
Ferenczi, Calamar, I. Szabo și Pană. Meciul 
în Palatul Sporturilor din Kiev, în prezența 
spectatori.Echipa noastră va evolua miercuri 19 ianuarie la Riga, 
în compania formației Daugava.
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Campioana Iugoslaviei, Olympia 
Ljubljana, care este așteptată să 
sosească astăzi, va deplasa o for
mație cuprinzînd pe Vecko, Ias- 
vici și Klevisar. Primul este un 
sportiv cunoscut, fiind titular al 
echipei Iugoslaviei, alături de 
Korpa și Markovic, cel de al doi
lea, Iasvici, este fostul campion 
de juniori al țării sale, iar Kle
visar are o valoare medie. în ce 
privește, echipa C.S.M. Cluj, ea

va conta sigur pe Giurgiucă și 
Reti. Pentru cel de al treilea ju
cător, Bodea sau Sentivani, colec
tivul de antrenori (Vladone, Gant- 
ner și Angelescu) — în absența 
lui Paneth, bolnav, urmează să 
hotărască astăzi sau mîine.

Datorită valorii competitorilor, 
sperăm că spectatorii vor avea 
prilejul să asiste la meciuri de 
calitate, calculul hîrtiei indicin- 
du-i ca favoriți pe jucătorii ro
mâni.

Inițiativa comisiei orășe- 
ești de box de a organi- 
a reuniuni săptămînale, 
1 diferite cartiere ale Ca_ 
italei, a găsit, în rîndul 
ntrenorilor, un mare e- 
ou. Prima reuniune a 
vut loc imediat după 1 
muarie, în sala Giulești. 
u acest priiej au incintei- 
it mănușile 28 de pugi- 
ști, dintre aceștia „greul’* 
(. Goia (Dinamo) lăsînd 
ea mai frumoasă im- 
resie.
Duminică s_a disputat o 
ouă reuniune, de data 
ceasta în sala Semănă- 
»area. Asociația sportivă 

uzinei a pus în joc o 
ipă, pe care, pînă la ur
lă, au cîștigat-o boxerii 
3 la... Semănătoarea.
O plăcută surpriză a con. 
ituit-o evoluția tinerilor 
? la centrul M. I. (antre- 
3r Gh. Iliuță), din rîndu- 
le cărora s-au evidențiat : 
. Ion (cocoș), I. 
șoară), I. Huidu 
iilocie), precum 
adu (Progresul)
nu (Metalurgistul). La a- 

. istă gală au participat 
elevii antrenorului Gr.

“hileriu (V. Neacșu, I. 
astasiu, Gh. Niculae) de 

asociația Rafinorul Plo- 
ști, care au demonstrat, 
reciabile cunoștințe teh
ee. Tot duminică a avut 
c, în sala Constructorul,

o gală la care spectatorii 
au putut aprecia buna pre
gătire a tinerilor V. Du
mitrescu, I. Ion, I. Bălan 
(Constructorul) și I Das_ 
călu (Dinamo), ultimul a- 
nunțîndu-se ca un „greu" 
de real talent.

Mergînd pe linia progra
mării cît mai multor me
ciuri pentru boxerii ju
niori și începătoii, corni-

sla orășenească a hotărît 
ca echipele bucureștene să 
susțină mai multe intîlnirl 
cu boxerii din provincie. 
Prima ieșire de acest fel 
va avea loc duminică, cînd 
combinata Voința-Progre- 
snl se va deplasa la Cîm_ 
pulung Muscel, unde va 
susține o partidă amicală 
eu puternica formație din 
localitate.

Cabana în decorul feeric de iarnă. O invitație la drumeție...
Foto : Ein. Cristea
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Și in provincie, spre sălile de box se îndreaptă în aceste 
juniori, care vor lua startul In campionatul republican individual.

elevii antrenorului Petre Pop, din Reșița, la o .lecție de mănuși'

După triunghiularul de biatlon de la Predeal
CÎTEVA ÎNVĂȚĂMINTE

talactite I
Foto : T. Roibu

Manșa a doini a „trî- 
iingliiiilarului“ (le biatlon 
K. 1). Germană—Suedia- 
România, disputat vineri și 
duminică la Predeal, prece
de cu mai puțin de trei 
săptamîni campionatele 
mondiale (4 — 6 februarie, 
(> arm i sch Partenkircben— 
R. F. Germană). Așa cum 
am mai arătat în cronici, 
concursul a permis compa
rarea directă a reprezentan
ților noștri cu unii dintre 
cri mai buni biatloniști ai 
lumii. în ansamblu, valoa
rea lor este acum sensibil 
egală cu a oaspeților, îneît 
putem privi cu justificată 
speranță întrecerea pentru 
titlul suprem. Nu putem 
încă emite pretenții la a- 
cestc titluri, dar o com

portare onorabilă apare o- 
bligatorie pentru biatloniștii 
care ne vor reprezenta. A- 
ccasta nu înseamnă, însă, 
că totul e în ordine și tre
buie do ar să se continue 
antrenamentele, lată și mo
tivele.

Victoria lui Vilmoș în 
proba de 20 km, deplin 
meritată și care confirmă 
frumoasa lui evoluție din 
ultimii ani, nc-a bucurat 
și îl felicităm pentru ea pe 
sportivul nostru. în schimb, 
eșecul ștafetei reprezintă un 
nu prea plăcut prilej de 
învățăminte. Dacă echipa 
R. D. Germane ar fi cîști- 
gat și am fi obținut la

mare luptă cu ca locul 2, 
eventual cu diferență clară 
față de echipa Suediei, 
n-am fi avut nimic de spus. 
Dar, deși s-a realizat o fru
moasă (și de mult aștepta
tă) victorie în fața repre
zentativei R. D. Germane, 
bucuria a fost parțial um
brită de pierderea locului I 
în favoarea Suediei. Trage
rea defectuoasă (după pă
rerea noastră din cauza 
greșitei orientări tactice) a 
intervenit și a modificat

G. RUSSU-Ș1RIANU

aroafe
Măterisesc că, _ după 
Liropene", încă înainte 
sălciile Snagovului să 
fi împodobit cu mi- 

aturale stalactite, ani 
andonat drumurile spre 
oriosul stadion de apă. 
1 însă și pe maeștrii 
del ei și pagaei, acești 
rseverenți colecționari 

medalii pentru oare 
sincer vorbind — ar 
>bui să avem mai mul- 
cuvinte de laudă.

...l.-am căutat deunăzi 
unul din acești vir

ași ai sportului româ- 
sc.
— Cum e în vacanță ?
— O rectificare 1 Va
nia 
rit. 
ină
Argumentul 
covoiate sub 
islalelor de gheață și
Snagovului solitar nu 

ire, cîluși de puțin, 
nvinqător. Dimpotrivă!
— Pînă la reluarea 
trenamentelor pe apă

ORGANIZAȚIEI NOASTRE

Exemplul „Voinței“ Botoșani

s-a terminat de 
Acum sîntem în 
activitate.

sălciilor 
povara

LN GÎRLEȘTEANU 
ontinuarc în pag. a 2-a) |

Pentru multe asociații sportive 
si mai ales pentru cele din Bo
toșani, Voința poate fi un exem
plu. Deși deocamdată, asociația 
cooperatorilor din Botoșani n-a dat 
nici un campion al țării și nici nu 
are vreo echipă care s-o repre
zinte în prima categorie la volei, 
handbal, baschet sau tenis de 
masă, de pildă, ea poate fi un 
exemplu pentru multe altele, da
torită activității sportive de masă 
pe care o desfășoară. Și mai 
noate fi exemplu pentru munca 
organizatorică a consiliului asocia
ției, pentru felul cum sînt coordo
nate și îndrumate grupele spor
tive alcătuite pe lîngă cele trei 
unități de producție: înfrățirea. 
Munca și Progresul.

PLECÎND DE LA .EVIDENTĂ ...

.Evidența", se știe, este oglinda 
activității unei asociații sportive. 
De modul cum este ținută îți dai 
seama de preocupările consiliului 
asociației respective, de interesul 
pe care-1 manifestă pentru îndepli
nirea sarcinilor ce-i revin, de spi
ritul gospodăresc ce-1 caracteri
zează. Iată ce am găsit la Voința 
Botoșani. Un birou frumos aranjat, 
un dulap rînduit, în care se află 
toate documentele asociației și pe 
care le găsești 
un moment, 
aceste dosare, 
copertă te pun
ai nevoie : membri UCFS, cotizații 
încasate, participant la sparta- 
chiadele de vară și de iarnă ale

fără să bîjbîi nici 
Fără să deschizi 
etichetele de pe 
în temă cu tot ce

tineretului, la campionatul asocia
ției și al cooperației.

Din documentele prezentate -■ 
și mai ales din discuțiile purtate 
cu secretarul consiliului asocia
ției, I. David, cu membrii UCFS 
care activează aici, au reieșit multe 
aspecte pozitive. Asociația are în 
evidență 595 de membri. O atestă 
cu precizie cotizațiile încasate, 
fiindcă la acqgt capitol foarte pu
țini restanțieri ai să întîlnești. Pe 
tot mai mulți membri UCFS ai să-i 
găsești apoi în listele participan- 
ților la competiții, trecu ți pe fie
care grupă sportivă, pe fiecare ra
mură de sport, pe fiecare probă, 
în multe asociații aceste îndato
riri sînt neglijate. Iar atunci cînd

CONSTANTIN ALEXE

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. ă 2-a)

Bialloniștii Gh. Bădescu (nr. 3) și H. Olsson (nr. 4) 
din primul schimb al ștafetelor României și, res
pectiv, Suediei, execută tragerea la poziția în picioare

Foto : P. Romoșan



Bezultatele „Cupei speranțelor" 
la patinaj viteză

Sîmbătă și duminică s-au desfășurat, 
pe pista amenajată pe lacul Ciucaș 
din Tușnad, întrecerile „Cupei speran
țelor", organizate de federația de spe
cialitate, în colaborare cu Casa de 
cultură din localitate. în prima zi, 
sportivii au avut de înfruntat o nin
soare puternică, iar a doua zi au tre
buit să concureze pe un ger de minus 
25 de grade, ceea ce a influențat, în 
bună măsură, rezultatele tehnice. La 
probele rezervate băieților au partici
pat numeroși concurenți. în schimb, 
la fete am numărat pe degete spor
tivele înscrise în concurs, lată câști
gătorii diferitelor probe:

Seniori: 500 m — V. Tomcscu (Di
namo București) 48,4 sec; 1 500 m — 
E. Papuc (Dinamo București) 2:38,8; 
5000 m — E. Papuc 9:41,2. Clasamen
tul general: 1. E. Papuc 160.3 p;
2. D. Lăzărescu (Dinamo,Buc) 161,3 p;
3. A. Okoș (Dinamo Brașov) 161.9 p;
4. V. Tomescu (Dinamo Buc) 163,4 p,
5. St. Pap (Dinamo Buc.)' NȘ6 p. Se
rj-oare: 500 m, 1000 m, 1500 m - 
Crista Trailer (Dinamo Brașov) 55,4 
sec: I :56,5 și respectiv 3:09,9. (A con 
curat doar o singură sportivă). Traher 
a totalizat 176,9 p. Juniori cat. 17—18

ani: 500 m și 1 500 m — C. Marton 
(Mureșul Tg. Mureș) 53,4 sec și 2:54,4; 
3 000 m — H. Timiș (Știința Cluj) 
6:19,7. Clasamentul general: 1. C. Mar
ton 165,7 p; 2. H. Timiș 167,5 p; S 
T. Osvath (Mureșul Tg. Mureș) 202..3 
p. Junioare cat. 17—18 ani: 500 m 
1 000 m și 1 500 m — Anamaria Be ■ 
rindei (Știința Cluj) 61,6 sec, 2:09.8 
și respectiv 3:26,9. Clasamentul gene
ral: 1. Anamaria Berindci 195.4 p: 
2. Ana Koraci (Mureșul Tg. Mureș) 
232 p. Juniori cat. 15—16 ani: 500 m, 
1 000 m și 1 500 m — Ion Fazekaș 
(Dinamo București) 52,1 sec, 1:52.9 și 
respectiv 3:00,8. Clasamentul gene
ral: 1. I. Fazekaș 168,8 p; 2. Gh 
Pop (C.S.M. Cluj) 177,2 p. Junioare 
cat. 15—16 ani: 300 m, 500 m și 1 000 
m — Anelise Ștefani (Dinamo Bra
șov) 36,S sec, 63,8 sec și respectiv 
2:18,6. Ea a totalizat 196 p. Copii: 
fete: 300 m, 500 m și 1 000 m — Eh 
sabeta Sokaci (Mureșul Tg. Mureș) 
44,4 sec, 73,6 sec și, respectiv, 2:32,7; 
băieți : 300 și 1000 m — L. Coros (Mu
reșul Tg. Mureș) 36,7 sec. și 2:09.6.- 
500 m — P. Romașcanu (Dinamo 
București) 60,7 sec.

Să pregătim cu grijă și din timp 
taberele studențești de schi!

NATAȚIE: o inițiativă -
CONCURSUL PE GRUPE DE VÎRSTĂ
Bazinul Floreasca a găzduit dumi

nică primul concurs de înot al anului, 
în care s-au întrecut cei mai tineri 
reprezentanți (limita de vîrstă — 10 
ani) ai secțiilor de natație din Capi
tală. Icleea organizării unor aseme
nea întreceri, pe grupe de vîrstă, este 
cit se poate de bună și am dori-o, pe 
cm posibil, realizată mai des. Cu con
diția însă, ca ele să se bucure de o 
cit mai bună popularizare, pentru a 
nu ne mai trezi în situația de a avea 
doar 60 de participanți înscriși 
șele <!c concurs ! Și ar mai fi 
poate că începînd din acest an 
sia de specialitate de pe lîngă 
liul orășenesc al UCFS se va 
în sfîrșit, să ofere micilor laureați ai 
acestor pasionante întreceri cel puțin 
cîte o diplomă, dacă nu se poate mai 
mult...

Trecînd la concursul propriu-zis, 
ținem să remarcăm citeva elemente 
talentate, care dacă vor fi îndrumate 
și în continuare cu competență ar putea 
ajunge la performanțe din cele mai

în fi- 
ceva : 
comi- 
consi- 
gîndi.

Este vorba de Theodor Ni- 
gcnerală nr. 33), Anca Gro-

frumoase, 
colac (Șc. 
za și Al. Petrescu (Șc. generală nr. 24) 
Carmen Rahău (Șc. generală nr. 99) 
și Georgeta Lilu (Șc. generală nr. 46). 
lată și rezultatele tehnice : BĂIEȚI : 
33 m liber: 1. T. NICOLAE (Din.) 
25,4 ; 2. D. Dominaru (Rap.) 26,9 ; 3. 
D. Cereta (SSE 1) 27.0; 33 m bras: 
1. AL. PETRESCU (SSE 2) 29,9 ; 2. L. 
Șoptereanu (SSE 1) 30,0 ; 3. T. Nicolae
32.8 ; 33 m spate : 1. L. ȘOPTEREA
NU 27,7 ; 2. T. Nicolae 28,2 ; 3. R. An- 
gelescu (Pr.) 30,9 ; 33 m fluture : 1. 
T. NICOLAE 25,8 ; 2. L. Șoptereanu 
27,0. FETE: 33 m liber: 1. ANCA 
GROZA (Din.) 25,2 ; 2. Anca Pop 
(SSE 2) 25,8 . —- - -
27.9 ; 33 m
LILU (SSE 1) .
(SSE 2) 32,5; 3. Elena Ivescu (Din.) 
33,3 ; 33 m spate : 1. CARMEN RA- 
HAU (Din). 31,1 ; 2. A. Pop 31,2 ; 3. 
Livia Rahău (Din.) 32,0 ; 33 m flu
ture : 1. A. GROZA 30,1 ; 2. El. Ives
cu 32,8 ; 3. S. Ivescu 34.0

3. Silvia Ivescu (Din.) 
bras: 1. GEORGETA 
32,5 ; 2. Ingrid Hesaun

Exemplul „Voinței64 Botoșani
(Urmare din pag. 1)

vine adunarea generală de dare de 
seamă, sau poate un control din par
tea unui organ superior, se dă din 
colt în colț, fiindcă documente nu 
există. Bineînțeles că aceste .evi
dențe" nici nu pot exista dacă nu 
există și activitate sportivă. La Voința 
Botoșani însă acest lucru se reali
zează an de an. Adunarea generală 
de dare de seamă, o adunare bine 
organizată și pe deplin reușită, care 
s a ținut de curînd, a 
cr-sele obținute. Dar,

evidențiat suc- 
să trecem...

■PE TERENURILE DE SPORT

iarnă din anulLa Spartachiada de 
trecut au fost angrenați 693 de tineri 
și tinere, care s-au întrecut la 
re, patinaj, trîntă, tenis de 
Printre campionii de atunci — 
Nichifor, Laurenția Avădanei, 
tru Miron, Constantin Vieru. Apoi, 
Spartachiada de vară cu peste 400 de 
participanți la atletism, înot, popice, 
orientare turistică, ciclism. Deși Vo
ința Botoșani nu se numără printre 
asociațiile cele mai mari are 77 de 
tineri purtători ai insignei de poli
sportiv, iar alți 24 și-au trecut o par
te din probe. Raportînd aceste două 
cifre, la numărul total al membrilor, 
vom vedea că procentul este bun, 
incomparabil cu cel realizat în alte 
asociații din Botoșani. întrecerile 
sportive de masă — desfășurate pe 
terenurile asociației — au oferit pri
lejul depistării unor elemente de per
spectivă, care au făcut parte din e- 
chipele reprezentative ale asociației 
prezente la campionatele UCECOM, 
oa și în competițiile raionale și re
gionale, cum sînt echipele de hand
bal, tenis de masă, șah (din această 
secție s-a ridicat candidatul de maes
tru V. Valsman) volei, unde fetele 
au fost la un pas de a promova în 
prima categorie a țării, seria a Il-a.

Aceștia sînt mugurii unei 
tăți sportive de performanță, 
sîntem siguri
PMsrspectivele au fost discutate și în 
ffl&aaarea generală de dare de seamă

halte- 
masă. 
Maria 
Dumi-

activi- 
care 

că va da rezultate.

1

care a avut loc. S-au discutat atunci 
cele mai importante probleme ale 
asociației, s-au luat hotăriri .pentru 
intensificarea activității sportive pe 
care credem că consiliul asociației se 
va strădui s-o ducă la îndeplinire. 
Cel mai bun prilej — actuala Spar- 
tachiadă de iarnă. Seriozitatea cu care 
acesta tratează fiecare acțiune, legă
tura lui cu membri UCFS, ne întăresc 
convingerea în obținerea unor bune 
rezultate.

în încheierea acestor rînduri se 
cuvine să evidențiem pe cei ce se 
ocupă de activitatea sportivă de aici, 
cei care-i asigură continuitate (vezi 
întrecerile oare au loc zilnic la tenis 
de masă și șah din sala de la sediul 
asociației), P. PERJU, președintele 
consiliului, I. DAVID, secretar (și tot
odată și antrenor), C. ELEFTERIS, fi
nanciar.

mai

O imagine care se va reedita in curînd : studenții Institutului pedagogic din Iași gala șă înceapă programul 
în tabăra organizată anul trecut în vacanță la Vatra Dornei'

Foto : Șt; Ciotloș
i

Folosind ocazia unor astfel de t< 
bere, este bine să creăm o preoct 
pare mai largă în ceea ce priveșl 
cunoașterea diferitelor aspecte al 
sportului respectiv. Sîntem convin 
de succesul pe care l-ar avea — <1 
pildă — prezentarea performanțele 
mondiale în acest domeniu, cit și 
rezultatelor sportivilor români.

Desigur că nu ne putem referi ai 
la toate posibilitățile de fructificai 
a timpului petrecut în tabără. Va 
îmbucurător însă, dacă fiecare ine 
pător va căpăta noțiuni de bază i 
ale schiului și dacă, 
trezită 
acestui

vacanțe 
în acest 
preocupă- 
și ale ca- 
din insti-

Ne vom opri în continuare asupra 
unor forme importante ale muncii de 
organizare.Pregătirea apropiatei 

studențești ocupă și 
an un loc central în 

rile asociațiilor studențești 
tedrelor de educație fizică
tutele de învățămint superior. Expe
riența anilor trecuți impune o îmbu
nătățire a muncii de pregătire, care 
să fie înțeleasă multilateral și privită 
cu toată răspunderea, pentru o con
tinuă perfecționare a metodelor și a 
stilului de muncă. Binemeritata va
canță, după prima sesiune a anului 
universitar, trebuie folosită rațional, 
în case de cultură, în cluburi, în 
tabere de odihnă, studenții urmează 
să-și petreacă zilele vacanței în mod 
cit mai plăcut și cit mai util.

Taberele de schi constituie 
ele un mijloc important 
prindere a unui mare 
studenți într-o formă
de odihnă activă. în dorința de a 
îmbunătăți calitativ munca ce se des
fășoară în aceste tabere, ne permi
tem să dăm unele indicații care să 
ajute la pregătirea și planificarea ac
tivității de-a lungul celor 10 zile de 
vacantă.

Și
cu-de 

număr de 
organizată

E fortul trebuie îndreptat spre 
realizarea unui program pe 
cit de variat șl atractiv, pe 

ațît de profund Instructiv. Fără să 
abuzăm și să suprasolicităm timpul 
necesar odihnei, ținînd cont și 
caracterul recreativ' al acestei 
bere, trebuie să facem ca 
Student să 
timentul și 
ceva nou, 
care-i vor
deosebită trebuie acordată îmbinării 
activității legate de cunoașterea 
schiului (probleme teoretice și prac
tice) cu cea cultural-educativă.

plece din tabără 
mulțumirea că a 
că a cunoscut 

îolosi în viitor. O

de 
ta- 

fiecare 
cu sen- 
invățat 
lucruri 

grijă

Se vor da studenților indicații, 
în legătură cu pregătirea echi
pamentului și a materialelor 

necesare bunei desfășurări a procesului 
de învățare sau perfecționare în cadrul 
cursului de schi, care se ține pe 
toată durata taberei. Pentru o mal 
completă însușire a cunoștințelor, le
gate de practicarea acestui sport de 
către studenți, este foarte necesar ca 
zilnic, înainte de ieșirea pe pîrtie, 
să fie prezentate principalele teme de 
lucru, aspectele teoretice ale ele
mentelor ce le vor avea de efectuat, 
și explicate variatele procedee teh
nice pe care le vor executa. Aceste 
prezentări se vor face diferențiat, pe 
grupe de începători, avansați și per
fecționați. Spre sfirsitul cursului se 
vor organiza concursuri pe măsura 
posibilităților și stadiului de pregă
tire a grupelor. Aceste concursuri 
trebuie să constituie un factor an
trenant în participare și să stimuleze 
dorința de prezentare in cele mai 
bune condițiuni. Nenumărate sînt po
sibilitățile de orqanizare a unor ast
fel de întreceri. Bine predate și adec
vate gradului de pregătire a partici- 
panților, concursurile vor contribui 
substanțial la creșterea interesului 
pentru însușirea cit mai temeinică a 
tehnicii schiului. De asemenea, sînt 
indicate excursii care să dea posibi
litate participanților la tabară de 
a-și trece, pe lingă proba de schi, 
și aceea de turism în cadrul Insignei 
de polisportiv.

Pentru pregătirea multilaterală a 
studenților noștri va fi deosebit de 
util șt instructiv ca medicul taberei 
să vorbească studenților despre evi
tarea accidentelor și despre primul 
ajutor în astfel de cazuri. Aceste 
indicații ar putea să Ie fie utile în 
viitor.

în el dorința 
frumos sport.

mai ales, va 
de practicare

I aceste tabere de iarnă să in
străduim să contribuim cit m 
mult la asigurarea reușitei un 

vacanțe plăcute și folositoare. E 
trebuie să constituie un prilej de r 
confortare, de odihnă activă pent: 
studenții noștri, iar pentru cei ca 
fac parte din echipele reprezentativ 
asigurarea menținerii formei spo 
tive.

VICTOR N. IONESCU 
leclor la Universitatea București

de biatlon de la Predea
(Urmare din pag. 1)

soarta ce părea pecetluită a cursei, h 
un tahel caic
curenții :

Echipa

arată cum au tras conc

Ture de penalizare 
culcat

STALACTITE SI... GAROAFE
(Urinare din pag. 1)

avem multe de făcut.
Reporterul solicită, Hiresc, 

nunte.
— Mi-am continuat pregătirea la 

bac și, concomitent, la sală. Antre
namente pentru dezvoltarea forței, 
jocuri — dacă vă interesează — în 
special baschet. Și acum, citeva zile 
la munte unde cel mai important 
„bagaj" va ii tot„. planul de pregă
tire.

— In concluzie ?
— Ca toți ceilalți caiaciști și cano- 

iști, muncă intensă. Desigur, 
drumurilor de apă ne ține tot 
tovărășie, dar acum e vremea 
ri’.or, In primul rlnd...

Din nou se impun precizări.
— Marile performanțe te obligă să 

ții pasul cu tot ce e nou, să nu ră- 
mii in urmă nici o clipă. In ceea ce 
mă privește, căutările sînt acum 
Îndreptate spre mijloacele șl me-

amă-

dorul 
timpul 
căută-

todele de pregătire care să mă ajute 
să realizez o creștere a vitezei. Nici 
cu „foița" n-am terminat. Apoi va 
urma pregătirea specifică, mai tir- 
ziu omogenizarea în cadrul echipa
jelor in care voi concura, perfecțio
narea tehnicii vlslitnlui, a proce
deelor tehnice și tactice. După cum 
vedeți, un drum destul de lung pe 
care, alături de antrenorul meu, por
nesc — de iapt— in fiecare an.

— Și care, acum, se va încheia în
tre 19 și 21 august, la „mondialele" 
de cajiac-canoe de la Grtinau.

— Dai Dar, nu Înainte de a face 
citeva escale hotărltoare — campio
natele republicane de viteză de la 
începutul lunii iulie și, bineînțeles, 
concursurile internal fonale progra
mate pină la campionatele lumii.

— E prea devreme pentru un pro
nostic ?

— Categoric, da 1 Nu uitați că la 
fel ca mine, acum se pregătesc, cu 
toată exigența toți ceilalți colegi ai

mei — poate cei mal redutabili... ad
versari — ca și padelele consacrate 
de peste hotare: Peterson, Hesz, 
Geurts, Hansen, Sjodelius, Utteberg. 
Sint sportivi cu mare experiență care 
au cunoscut o deplină consacrare și 
care pot emite pretenții justificate la 
orice competiție de amploare.

Consemnăm, cu plăcere, acest res
pect sincer pentru valoarea adversa
rului, dublat de marea dorință de a 
cîștiga lupta pentru acel plus de cali
tate, de forță și viteză, de desăvîrșită 
pregătire tehnică și tactică. Și pre
țuim, mai ales, această modestie co
municată, ca și altă dată, de un spor
tiv care a cîștigat zeci de concursuri 
internaționale și este de trei 
pion al lumii și de șapte ori 
european: maestrul emerit 
tului, VASILE NI CO ARĂ,
care — dorim din toată inima — 
vom pregăti, poate, un nou buchet 
de garoafe în miez de august.„

ori carn
ea mpion 
al spor-

pentru

ROMANIA II
picioare

Carabei a — —
Zangor — 1
Cercel 1 1
Țeposu 2 —

R. D. GERMANA
Hofmann — —
Koschka — —
Gunther — 2
Schnabel — 2

ROMÂNIA l
Bădescu — 2
Ciinpoia —
Bărbășescu —
Vil moș — —

SUEDIA
Olsson — —
Johansson 2 i
Pet rus sen — —
Eriksson — —

După cum se vede, schimbul III 
fost cu... pricina. Bărbășescu a grei 
înccrcînd să diminueze avantajul ee 
pei R. D. Germane (nu prea mare, 
altfel) prin tragere grăbită, tumultoa 
Nu e de mirare că a „recoltat" peni 
zări cit întreaga echipă a Suediei... 
schimb, Koschka (schimbul II în ec 
pa 11. D. Germane) a demonstrat ce 
prezenți ce înseamnă pregătirea excel 
tă. De exemplu, la poziția culcat i- 
trebuit doar 78 de secunde de la ini 
rea în poligon pînă la începerea „buci 
următoare, inclusiv tragerea a «i 

focuri (cinci baloane!), fără ca v: 
mișcare a lui să fi părut măcar grăbi

Concluziile se impun și nu mai s 
necesare comentarii.



CORESPONDENȚII NE SCRIU DESPRE:

ACTIVITATEA DE PE PATINOARELE NATURALE

centrul atenției 
Echipa studen- 
antrenamentele,

PREGĂTIRI...
ȘTIINȚA CRAIOVA - 

A IEȘIT PE TEREN
Pregătirile sînt în 
la Știința Craiova, 

ească și-a început
>nform planificării, de la 6 ianuarie, 
ib conducerea prof. D. Teodorescu. 
îtr-o discuție avută cu dînsul, cores- 
jndentul nostru, ȘTEFAN GURGUI, 
desprins următoarele aspecte mai in- 
resante din pregătirile traiovenilor : 
Pînă la 3 februarie se prevede ca 
hipa să facă săptămînal cîte patru 
itrenamente, alternativ în sală și în 
■r liber. Paralel jucătorii, împărțiți 
... microechipe de cîte patru, parti- 
pă la un campionat de fotbal re- 
is, organizat în cadrul secției. In 
ara acestor jocuri, în care se urmă- 
ște însușirea cît mai bună a unor 
ocedee tehnice, în fiecare duminică 
nă la 3 februarie sînt programate 
curi de verificare cu echipe din 
raș* *.  După această dată, toată echi- 

se va deplasa la Predicii unde, în 
șipul vacanței studențești^ Va urma 

program special de pregătire pînă 
15 februarie. ; ;

• Săptămîna aceasta patinoarul .,23 
August"- este deschis pentru patinaj 
public joi între orele 17—19, sîmbătă 
între orele 17—19 și duminică între orele 
10—13 și 16—18.
• Pentru întîlnirile internaționale de 

tenis de masă cu Olympia Ljubljana de 
mîine și cu reprezentativele U.R.S.S., de 
vineri și sîmbătă, din sala Floreasca, 
biletele se vor găsi în zilele competi
țiilor la casele sălii.
• La bazinul acoperit Floreasca se 

primesc înscrieri pentru cursul de ini
țiere la înot pentru copii.

O altă perioadă din pregătire este 
tre 15 februarie —■ 5- martie, cînd 

va încerca alcătuirea > echipei de 
ză și se vor face; retușările defini-

îmbunătățirea procesului de instruire —

o preocupare zilnică a antrenorilor

Pregătirea timpurie în volei, 
baza performanței ridicate de mîine

vlă ocup de pregătirea echipei de 
lei juniori a clubului Rapid. Avînd 
gurate condiții bune, am încercat 
icarea unor metode mai deosebite, 
:ă pot spune astfel, nu m-am mai 
:at pe sistemul clasic de pregătire, 
'uitatele cred că pot confirma jus- 
sa mijloacelor și metodelor folo-

Iu o mare parte din copii am în- 
iut pregătirea destul de timpuriu 
-11 ani). Pentru a asigura instruirii 
alitate superioară, după o selecție 
itivă la început, care viza în prin
și talia, am reținut la pregătire 
cei care dovedeau existența mă- 
a unei calități fizice de bază, pre- 

nd îndemînarea sau viteza.
im lucrat de la început cu min- 

: meciuri între două echipe. A- 
tea erau însă precedate de un lu- 
atent „la rece", adică fără minge, 
ehnicii de bază. Copiii învățau să 
deplaseze în teren, să simuleze 
area mingii, plonjonul, serviciul, 
jajul. După meciul de rigoare, 
iii efectuau, tot sub formă de joc, 
program de pregătire fizică ge

ală, în oare accentul cădea pe vi- 
i sau îndemânare. Repetările, pu- 
, dar utilizînd mijloace variate, 
rurau o stare emoțională ridicată, 
finalul antrenamentului — nelip- 
concluzie. Consecința acestui fel 

pregătire? Copiii de 10—11 ani 
ițeau — bineînțeles, cu o tehnică 
testă — să asigure continuitate 
ilui, preluînd servicii puternice și 
luînd blocaje la încercările ad- 
larilor de a ataca. Am spus „blo- 
1 la atac", căci, în învățarea pro
relor tehnice, blocajul a precedat 
tdeauna atacul, contrar siștemu- 
clasic, tinerii învătînd deci, mai 
, să efectueze blocajul și apoi să 
e. Aceasta îmi asigura o însușire 
corectă a executării loviturii de

acă la învățarea tehnicii loviturii 
atac mă foloseam de tehnica blo- 
lui, apărarea am rezolvat-o prin 
șirea efectuării corecte a plon- 
dui pe piept. Le-am asigurat ast- 
copiilor o bună pregătire fizică 
'rată, îneît ei sînt azi capabili să 
e de acest procedeu tehnic pe 
ă largă : contactul cu solul nu 
reprezintă o problemă. Aceasta 

permite ca tactica s-o rezolv prin 
,-area jucătorilor din linia a doua 
aproape de linia de fund; ca

j, eî pot acționa ușor și eficace 
înainte, acoperind astfel o mare 

iune din spațiul de joc. Plonjo- 
i pe piept îi urmează în pregătire 
rea mingilor joase în degete, cu

PREGĂTIRI...
tive. La dispoziția antrenorului Tcodo- 
rescu se află tot lotul vechi, mai pu
țin Stoichițoiu care, în urma ședinței 
de analiză a secției de fotbal, a fost 
scos din lot ca necorespunzător.

La antrenamente iau parte următorii 
jucători : Papuc, Vasilescu I, Mihăi- 
lescu, Deliu, M. Marcel, Dumitrescu, 
Bărboi eseu, Bîtian, Plugaru, Vasiles
cu II, Sfîrlogea, Eftimie, Anton, Cîr- 
ciumărescu, Gcleriu, V. Ionescu, 
Strîmbeanu, Ivan, Cristoloveanu, Min- 
că și Gavrilă.

Start la Siderurgistul

După o scurtă vacanță, fotbaliștii 
de la Siderurgistul și-au reluat antre
namentele sub conducerea antreno
rului prof. D. Stanciu. (Antrenorul 
principal I. Zaharia se află într-un 
concediu de studii). Primul antrena
ment în aer liber a fost efectuat pe 
data de 9 ianuarie. Au participat 17 
jucători. Au lipsit motivat Oprișan, 
Valcan, Hulea și Neagu. Un singur 
absent nemotivat: Voinea.

Este necesar să semnalăm și cîteva 
neajunsuri : cabinele și baia sînt in
suficient încălzite, conducerea sec- 

pas fandat, și apoi plonjonul pe spate 
și lateral; seria plonjoanelor este în
cheiată de însușirea plonjonului la
teral prin rulare pe omoplați.

Tactic am considerat normal ca, o 
dată cu evoluția posibilităților teh
nice. copilul să cunoască și „cheia" 
situațiilor tactice care se ivesc în 
joc. Juniorii și-au însușit bine de la 
început un singur 6istem tactic în 
apărare, pe care l-au folosit aproape 
un an și jumătate și doar recent, da
torită evoluției firești, am schimbat 
sistemul de apărare, folosind în pre
zent sistemul cu centrul doi retras.

Pregătirii teoretico-metodice i-am 
iezervat un spațiu corespunzător, ti
nerilor explicîndu-le și demonstrîn- 
du-le, practic și la tablă. detaliat, 
tactica folosirii diverselor procedee 
tehnice, iar în momentul în care au 
trecut la tactica colectivă am repe
tat teoretic ore în șir sistemul de

O imagine de la meciul Rapid — Dinamo (3—1), care a decis campioana 
turului: dinamovista Lia Vanea, dublată de Alexandrina Constantinescu, 
încearcă să destrame blocajul rapidistelor Sonia Colceru, Daniela Golimas 

(mascată de prima) și Daniela lancu
Foto : A. Neagu

PREGĂTIRI...
ției nu a participat la nici una din 
ședințele de pregătire manifestînd o 
totală indiferență, în rîndul echipei 
domnește o atmosferă nesănătoasă. 
Considerăm că a sosit timpul ca lip
surile manifestate în turul campiona
tului, precum și cele semnalate acum 
să fie eliminate de urgență. Inimoșii 
suporteri din bătrînul oraș dunărean 
așteaptă de la fotbaliștii de la Si
derurgistul o radicală schimbare în 
bine.

T. SIRIOPOL
și S. CONSTANTINESCU-coresp.

Primul antrenament...

...al echipei de fotbal Minerul din 
Anina a avut loc în sală, ne șefie 
corespondentul Gheorghe Crăciunel. 
Timpul nefavorabil nu permite încă 
efectuarea antrenamentelor în aer 
liber. Lotul echipei din Anina cu
prinde 20 de jucători. Antrenorul Va- 
sile Georgescu a întocmit un plan 
minuțios de pregătire, care cuprinde 
eșalonarea antrenamentelor pînă la 
reluarea campionatului. în rîndurile 
fotbaliștilor se manifestă multă se
riozitate și dorința fermă ca în noul 
sezon echipa să aibă o comportare 
bună.

joc, în atac și în apărare. Pentru o 
mai bună învățare, elevii au primit 
și pentru acasă teme în care trebuiau 
să rezolve diverse situații de joc. 
Rezultatul ? Echipa și-a însușit în 
trei luni de zile sistemul de joc cu 
centrul doi retras.

Juniorii aceștia, avînd de la înce
put de soluționat probleme tactice, 
au învățat ca în timpul jocului să 
privească și în terenul advers, în- 
cercînd ca, în momentul în care se 
concepea atacul, să dezlege proble
mele jocului în spatiile descoperite 
din terenul celălalt.

Discutînd metodica pregătirii, le
gat de periodizarea antrenamentului 
sportiv, i-am considerat pe acești 
juniori într-o prelungită perioadă 
pregătitoare, alternînd însă elemen
tele pregătirii fizice generale cu cele 
speciale sau tehnico-tactice. Deși ju
niorii au fost în concurs oficial după

SIBIU : Clubul sportiv muncitoresc 
Sibiu a terminat amenajarea unui pa- 
tltnoar natural pe terenul sportiv 
S.S.E., care a fost pus la dispoziția 

I amatorilor de patinaj. Totodată, a 
j luat ființă un centru de învățare a 
I patinajului la care s-au înscris peste 
200 de copii în vîrstă de 5 pînă la 
10 ani.

Zilele acestea, pe patinoarul natu
ral. se vor organiza primele întreceri 
din cadrul Spartachiadei de iarnă, la 
patinaj, la care vor lua parte tineri 
din asociațiile sportive 13 Decembrie, 
Voința, Elastic, Dumbrava. 7 Noiem
brie și altele.

Gh. Topîrceanu

PETROȘENI, Zilele trecute, In lo
calitățile Lupeni, PeLroșeni și Petrila 
au fost puse la dispoziția tineretului 
patinoare naturale. Cu ocazia deschi
derii oficiale, sute de tineri au par
ticipat la concursuri de patinaj In 
cadrul Spartachiadei de iarnă, orga
nizate. de asociațiile sportive Prepa
ratorul Lupeni, Jiul Petrila si Prepa
rai ia Petrila.

S. Băloi

TG. MUREȘ. Timpul favorabil din 
ultima vreme le-a permis elevilor de 
la Liceul de artă din Tg. Mureș :să-și 
amenaje’Ze un patinoar natural în 
curtea școlii. Patinoarul a fost ame
najat pe terenul de handbal. O con
tribuție însemnată la amenajarea pa
tinoarului au adus-o profesoara de 

primele 5 luni de pregătire (și cu 
toate că în planificare au avut o pe
rioadă fundamentală) am „punctat" 
adesea această perioadă cu crosuri, 
cu alergare în teren variat și cu alte 
mijloace specifice perioadei pregăti
toare. Practicînd un volum mare de 
muncă pe parcursul a 2—3 ore de 
antrenament, elevii mei au manifes
tat în permanentă o foarte bună re
zistență fizică, fiind mereu activi în 
teren, capabili să reziste la jocuri cu 
tempo susținut chiar de 4 și 5 seturi.

Sînt doi ani de cînd urmăresc evo
luția acestor juniori. Comportarea lor 
mă satisface. La rezultatele obținute, 
o deosebită contribuție a adus-o dis
ciplina. Avînd un sprijin neprecupe
țit din partea fiecăruia dintre părin
ții copiilor, eliminînd întîrzierile și 
în genere neavînd probleme discipli
nare de rezolvat în sînul colectivului, 
loate preocupările le-am putut în
drepta în mod special asupra pregă
tirii sportive, fără însă a neglija, se 
înțelege, pregătirea intelecluală a 
copiilor. Punînd la bază Continua 
îmbunătățire a procedeelor tehnice, 
printr-o repetare îndelungată, asigu- 
rînd repetării și conținut tactic, re
zultatele sportive, deși pot apărea 
uneori mai tîrziu, sînt mai de cali
tate.

Consider că, printr-o muncă atentă, 
plină de grijă față de comportarea și 
evoluția firească a micului voleiba
list, căutînd ca treptat să-i dăm ace
stuia totul cît mai bine și cît mai 
complex, asigurăm juniorului o dez
voltare normală, pregătindu-1 astfel 
pentru marile performanțe de mîine.

prof. MIRCEA TABACU 
antrenor la Rapid București 

De la înștiințai de cultură fizică
Pentru anul universitar 1965'1966 concursul de admitere la cursul fără 

frecvență va începe pe data de 28 ianuarie 1966.
Examenul medical va avea loc la Institutul de cultură fizică pe data 

de 28 ianuarie 1966.
La acest concurs se pot înscrie toți oamenii muncii care îndeplinesc 

condițiile cerute indiferent de vîrsta pe care o au. Înscrierile se fac zilnic 
la secretariatul institutului, între orele 7—15 piuă la data de 26 ianuarie 
1966.

Examenul de Stat va începe pe data de 1 februarie 1966. La acest 
Examen de Stat se pot înscrie absolvenții Institutului de cultură fizică din 
promoțiile anterioare care nu s-au prezentat la Examenul de Stat nici o 
dată sau care s-au prezentat o singură dată și nu l-au promovat

înscrierile se fac pînă la data de 28 ianuarie 1966.
Pentru candidați! din provincie Institutul de cultură fizică asigură în 

limita posibilităților cazare și masă — contra cost — începînd cu data de 
23 ianuarie 1966.

Informații suplimentare se vor lua de la secretariatul Institutului, te
lefon 31.44.40.

educație fizică Aurora Ugran și tî- 
nărul profesor de matematici I. Laslo, 
care inițiază pe elevi în tainele pa-' 
tinaiului și ale jocului de hochei.

Constantin Aibu

CLUJ : Patinoarul amenajat in par
cul orașului trăiește zile „pline". Din 
zori și pînă seara tlrziu, mii de copii 
patinează, petreclnd ore plăcute In 
aer liber. Printre „picături", sini or
ganizate și concursuri oficiale. Zilele 
trecute „viilcziștii" și-au desemnat 
campionii regionali. Cei mai iuți s-au 
dovedit Horia Timiș — cat. 17—18, 
la probele de 500 m și 3 000 m ; Ele-' 
na Laurențiu — aceeași categorie, la 
500 m și 1 500 m ; Alexandru Spiizer 
— la seniori, a clșligat probele de 
500 m și 5 000 m.

Amatorii de patinaj artistic se pre
gătesc zilnic sub conducerea tui Ma
xim Bindea, Andrei Somodi și Petre 
Gali, iar școala de patinaj Olimpia 
funcționează sub conducerea profeso
rului Vasile Boldiș.

P. Nagy

wsw
Programul concursului PRONO

SPORT de duminică 16 ianuarie s-a 
dovedit a fi deosebit de greu. Astfel, 
din cele 13 meciuri ale concursului, 
la 11 din ele s-au înregistrai X-uri.

Faptul că la acest concurs s-au în
registrat semnele amintite mai sus, 
ne îndreptățește să credem că este 
posibil un report care să mărească 
și mai mult atractivitatea concursu
lui următor.

Programul concursurilor PRONO
SPORT de duminică 23 ianuarie 1966 
(A4 și B4) este următorul:

I. Cagliari — Bologna pauză
II. Cagliari — Bologna final

in. Foggia — Juventus pauză
IV. Foggia — Juventus final
V. Spal — Napoli pauză

VI. Spal — Napoli fțnal
VII. Varese — Intemazionale pauză

VIII. Varese — Intemazionale final
IX. Catania — Brescia
X. Fiorentina — Atalanta

XI. Roma — Lanerossi 
XII. Torino — Sampdoria 

Xin. Milan — Lazio

400 MW a,
*. ■ dteiiiiLtSic die

LOTO
PRONOSPORT

PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoexpres nr. 1 

din 12.1.1966
Categoria I : 1 variantă a 84 055 lei
Categoria a 11-a : 4 variante a 22 765 lei
Categoria a ITI-a : 64 variante a 1532 

Iei
Categoria a IV-a: 302 variante a 417 

lei
Categoria a V-a: 1 300 variante a 96 lei
Categoria a Vl-a : 5 941 variante a 29 

lei.
Cî^tigatorul premiului de categoria I 

este participantul Bocșa Agnes din St. 
Gheorghe.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

DE LA I. E. B. S.



Candidaturi
pentru organizarea
Jocurilor Olimpice
CHICAGO (Agerpres). — Comitetul 

olimpic al S.U.A. va propune candida
tura orașelor Detroit (Jocurile de vară) 
și Salt Lake City (jocurile de iarnă) 
pentru organizarea întrecerilor olimpice 
din anul 1972. Aceste două orașe au 
fost alese din cinci orașe americane can
didate la organizarea Olimpiadei de vară 
(Los Angeles, Philadelphia, Saint Louis, 
Chicago, Detroit) și alte trei candidate 
la Olimpiada albă (Lake Placid, Salt 
Lake City și Anchorage).

După cum s-a anunțat, candidaturile 
vor trebui să parvină la Secretariatul 
C.I.O. pînă la 20 ianuarie. Piuă acum 
4 orașe (Detroit, Miinchen, Montreal și 
Madrid) concurează la organizarea Jocu
rilor olimpice de vară și trei (Sapporo 
— Japonia, Banff — Canada; Salt Lake 
City) la cele de iarnă.

Activitatea fotbalistică

Din sporturile de iarna

In Cupa Europei la box
MOSCOVA 17 (Agerpres). — în ca

drul sferturilor de finală ale Cupei Eu
ropei la box (echipe de tineret), la 
Donețk s-a desfășurat meciul dintre se
lecționatele Franței și U.R.S.S. Victoria 
a revenit cu 8—2 boxerilor sovietici, 
care s-au calificat pentru semifinale, ur- 
mînd să îritilncască echipa Iugoslaviei.

• In campionatul spaniol de fotbal 
s.au disputat jocurile etapei a 19-a, în 
care ESPANOL BARCELONA, viitoarea 
adversară a Steagului roșu în «Cupa 
orașelor tîrguri“ a cîștigat cu 2—0 par
tida susținută, în deplasare, cu Sevilla. 
Lidera clasamentului, Atletico Madrid, 
a terminat la egalitate (1—1) cu Malaga, 
în timp ce Real Madrid a obținut victo
ria cu 2—1 în fața echipei Valencia. 
După -tapa a 19-a, clasamentul se prezin
tă astfel : 1. Atletico Madrid 27 puncte ; 
2. Real Madrid 27 puncte ; 3—4. Espanol 
Barcelona și Atletico Bilbao 23 puncte ; 
5. Pontevedra 22 puncta.

• Turneul internațional de fotbal de 
la Ciudad de Mexico a continuat cu me
ciul dintre formația mexicană America 
și echipa cehoslovacă Sparta Praga. Au 
cîștigat fotbaliștii cehoslovaci cu 2—0 
(2—0), prin golurile marcate de Kvasnak 
și Mraz.

• Tradiționalul meci de patinaj 
viteză dintre echipa orașului Lenin
grad și selecționata Finlandei, disputat 
la Leningrad pe o temperatură de mi
nus 23 de grade, s-a încheiat cu vic
toria gazdelor. Tamara Rîlova a cîști
gat proba de 1 000 m cu 1:43,3 iar 
finlandeza Kaia Mustonen s-a clasat 
prima la 3 000 în 5:29,3. In clasamen
tul multiatlonului, locul întîi a reve
nit Tamarei Rîlova cu 209,116 puncte, 
secundată de Mustonen — 209,299 
puncte.

La masculin, patinatorul sovietic Ni
kolai Mihalin și-a adjudecat două 
probe, mareînd timpurile de 2:17,7 la 
1 500 m și 8:18,6 la 5 000 m. Mihalin 
a cîștigat jși multiatlonul, realizînd 
188,676 puncte.

6 Proba ele 15 Km ’din cadrul cor 
cursului internațional dc schi-fond < 
se desfășoară la Oslo, a revenit schit 
rului norvegian Reidar Hjermstadt < 
timpul de 56 de minute. Pe locuri 
următoare s-au clasat Kalevi Lairi 
(Finlanda) — 56:01,0 și Harald Groi 
ningen (Norvegia).

• în localitatea TTaEe PlacU s 
desfășurat un concurs internațional < 
sărituri de la trambulină. Victoria 
revenit norvegianului Bjorn Wirko 
ale cărui sărituri au măsurat 75,5 
și 68,5 m. El a totalizat 234,8 pune 
Pe locurile următoare": italianul Gi 
como Aimoni (72,5 m și 67,5 m 
214,9 puncte) și americanul John B; 
fanz cu același punctaj.

• In Franța s-a jucat o etapă de Cupă, 
dar din cauza zăpezii și a gerului, care 
au făcut terenurile impracticabile, din 
cele 32 de meciuri programate s-au dis
putat numai 26. Dintre rezultatele înre
gistrate se detașează două mari surprize : 
eliminarea formațiilor Bordeaux și Stade 
Franqais. Bordeaux a pierdut cu 0—2 la 
Marsilia, iar Stade Franpais a fost eli
minată cu 2—0 de o echipă de amatori 
din Mutzig. Finalista de anul trecut, 
Sedan, a fost și ea eliminată dc Nisa cu 
1 — 0.

Tokio, Tamara Press, a în-
1965, la greutate și disc, cu

este prima
a zecea 
dar celelalte?

• Timpul nefavorabil a împiedicat 
desfășurarea etapelor de campionat din 
Elveția și Austria.

a
Colorado 

fost dotat
Fa/â din meciul de hochei U.R.S.S. Canada disputat
Sprigs. După cum se știe, trofeul W. Brown, cu care 

turneul, a revenit echipei sovietice
Foto: U.P.I.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — în 
cel de-al treilea meci din cadrul tur
neului pe carc-1 întreprinde în 

U.R.S.S. echipa canadiană dc hochei 
pe gheață „Sherbrocke Beavers“ a evo
luat la Moscova în compania forma
ției locale Spartak.

La capătul unui joc echilibrat, ho-

cheiștii sovietici au terminat învingă
tori cu scorul de 6—5 (1-3, 2-1, 3-1).

Punctele învingătorilor au fost mar
cate de Fomenkov (2), Blinev (2), Star- 
șinov și laroslavțev.

în meciul anterior, echipa canadiană 
a pierdut cu 8—1 în fața selecționatei 
de tineret a U.R.S.S.

înaintea

Dubla cîștigătoare de la 
cheiat sezonul de concursuri „ .
noi recorduri mondiale. Dar pentru prima oară, în ul
timii ani, ea a fost învinsă la aruncarea discului. La 
Budapesta, atletele maghiare Kleiberne și Stugner, de 
altfel în net progres față de 1964, au întrecut-o în ca
drul Universiadei iar, mai apoi, la Kassel, în finala 
„Cupei Europei", Kleiberne și-a reeditat victoria. In 
schimb, la greutate Tamara a fost mereu victorioasă.

O situație interesantă la aruncarea suliței. La sfîrși- 
tul anului, primele trei locuri ale clasamentului euro
pean și mondial sînt ocupate de aceleași atlete care au 
cucerit medaliile Ia Tokio. In frunte, campioana olim
pică Mihaela Peneș, victorioasă în toate cele 13 con
cursuri la care a participat, iar Marta Rudas și Elena 
Gorceakova și-au schimbat locurile.

La pentatlon doar trei concursuri î-au fost suficiente 
Irinei Press pentru ca să dovedească, și în acest an, că 
încă nu are măcar o adversară pe măsura posibilități
lor sale.

Pe plan intern apreciem că în afara cîtorva rezultate 
ale primelor clasate, celelalte sînt încă departe de o 
valoare internațională și, judecind după cifrele din 1965, 
la suliță se întrevăd posibilități mai mari ca El. Neacșu. 
T. Bucura. M. Ciurea și 1. Stancu (aflată în primul ei 
an de activitate), să atingă, muncind însă foarte bine 
o astfel de valoare.

GREUTATE
MONDIAL 18,59 T. Press 
1965

RECORD
(U.R.S.S.) 
BILANȚ EUROPEAN 1965 :

Tamara Press (U.R.S.S.) 
Renale Garisch (R.D.G.) 
Nadejda Cijova (U.R.S.S.) 
Calina Zîbina (U.R.S.S.) 
Margifa Helmbold (R.D.G.) 
Maritta Lange (R.D.G.) 
Valentina Nazarova (U.R.S.S.) 
Tvanka Hristova (Bulg.) 
Marlene Klein (R.F.G.) 
Ana Sălăgean (România) 
Ludmila .Țdanoya (U.R.S.S.)

RECORDURILE ROMÂNIEI :
— senioare 16.53 A. Sălăgean 1964
— junioare I 14,49 A. Gurău, 1961
— junioare II (3 kg) 14,57 M. Peneș
BILANȚ REPUBLICAN 1965 :
16,38 (16.53) Ana Sălăgean (Din. Br.)
14,70 (15.35) Anca Gurău (Progresul) 
14,13 (14,02) Liliana Saucă (Știința)

13,64
13,64*
13,61*
13,28*
42,74

(14,02)
(11,82)
(13.10)
(12.66)
(12,54)

Semifinala „Cupei Europei" la Conslanfa. Pe podiți
Mihaela Peneș intre Anneliese Gerhards

Elena Gorceakova (U.R.S.S.)
Foto :

(R.F.G.)

Scherer (Voința 
El ic (Metalul) 
Oros (Steaua) 
Lefter (S.S.E.

Neacșu (Sc. Sp.
18.59
17.58
17,56
17,24
17.09
16,92
16.82
16.68
16.40
16.38
16.30

12.39
12,33

Erica 
Elena 
Li via 
Elena 
Elena 
C-lung)
Lia Mânoliu (Metalul)

Br.)

Galați)
UCFS

(13,17)
( — ) Olimpia Cataramă (Sc. 

UCFS C-lung)
nise

Sp.

(U.R.S.S.

1963

RECORD MONDIAL: 59,70 T. Press 
BILANȚ EUROPEAN 1965 :
59.70
57.86
57.83
56,98
56,20
55.89
55.81
55.04
55,02
54.75

1965

turneului internațional de fotbal de la Verona

Tamara Press (U.R.S.S.)
Jolan Kleiberne (Ungaria) 
Ludmila Scerbakova (U.R.S.S.) 
Judit Stugner (Ungaria)
Anita Hentschel (R.D.G.) 
Ingrid Lotz (R.D.G.)
Liesel Westermann (R.F.G.) 
Evghenia Kuznețova (U.R.S.S.) 
Virginia Mihailova (Bulg.‘ 
Jirina Nemcova (Ceh.)

RECORDURILE ROMÂNIEI :
— senioare 56.97 L. Manoliu 1964
— junioare I 46.99 Ol. Cataramă 1959
— junioare II 39,67 C. Popescu 1965
BILANȚ REPUBLICAN 1965 î
53,82

55.10 (56,61) Birute Kaledene
55.10 (55,01) Helgrad Richter (R.D.G.)
RECORDURILE ROMÂNIEI :
— senioare 60,54 M. Peneș 1964
— junioare I 60,54 M. Peneș 1964
— junioare II 48.27 M. Penes 1963
BILANȚ REPUBLICAN 1965 :

Mihaela Peneș (C.S.S. 
Maria Diaconescu 
Elena Neacșu (Sc. 
C-lung) 
Tatiana Bucura 
C-lung) 
Marilena Ciurea (S.S.E.

59.22
53.21
51,09
45,41*

:•)

(60,54)
(56,08)
(47,72)
(36,58)

E 
(Steau 
Sp. u

(Si
(38,32)
( — ) Toana Stancu (Știința Sla
(41,95) ”----- ■ - ■ — ' ■
(32,19)

Vă prezentăm echipa de tineret a Austriei 51.48
45,92

(54,02)
(56.97)
(45,84)

Sp.

doi portari Schneider (Wiener

om VIINA
Săptămîna viitoare, reprezentativa 

de tineret a Austriei (sub 
va întîlni la Verona — 
unui turneu international 
■— selecționatele similare 
niei și Italiei. La ora cînd transmit 
aceste rînduri, antrenorul federal are 
multe griji în ce privește alcătuirea 
echipei. Antrenorul federal Edi 
Friihwirth. care se ocupă personal 
de pregătirea echipei, nu a putut 
pînă acum să alcătuiască lotul defi
nitiv. Motivul? Numeroase echipe 
fiuntașe 
care dau 
■*ru  lotul 
pentru 
peste hotare. Printre acestea se nu
mără Austria Viena, Vienna și 
Wacker Innsbruck, iar cunoscuta 
echipă Rapid Viena (de nenumărate 
■ori campioană a tării) întreprinde un 
turneu în America de Sud. Cu un lot 
Testrîns, format în prezent doar din 
zece jucători, antrenorul Friihwirth 
a tinut săptămîna trecută o singură 
■ședință de antrenament. Printre 
aceștia s-au aflat fotbaliști cunoscuti 
si internaționali care au evoluat în 
prima sau echipa secundă a Austriei. 
Este vorba — în primul rînd — de

23 de ani) 
în cadrul 
de fotbal 

ale Româ-

din campionatul austriac, 
majoritatea jucătorilor pen- 
de tineret, sînt în tratative 
perfectarea unor turnee

cei
Neustadt) și Zickbauer (Schwechat). 
Schneider a apărat buturile primei re
prezentative austriece, iar Zickbauer 
a lost selecționat de numeroase ori 
în reprezentativa secundă a Austriei. 
Antrenorul federal s-a fixat și asupra 
celor trei fundași. Doi sînt cunoscut! 
nu 
în 
ci 
au 
Este 
Stamm, 
jucător 
care se 
bază al 
ceilalți 
partidele cu România și Italia amin
tim de : mijlocașul Dirnberger (Aus
tria Viena), din prima echipă a Aus
triei. înaintașii Lafzke, Kaltenbrunner 
(ambii de la Admira) care și-au făcut 
debutul în selecționata A a tării. Din 
linia de înaintare mai menționăm pe 
Parits și Kodat (ambii de la Austria). 
După cum se vede, în acest lot res- 
trîns cei mai multi jucători îi dă 
echipa Austria, una din formatiil» 
fruntașe ale actualului campionat. 
Rămîne de văzut dacă toti vor nutea 
face deplasarea, deoarece formația 
Austria este în tratative pentru per
fectarea cîtorva meciuri Interna
ționale peste hotare. în cursul zilei

numai de la Admira — echipa 
caro evoluează cu mult succes — 
și din echipa de tineret, In care 
fost selecționați de mai multe ori.

vorba de jucătorii Wahl și 
AI treilea fundaș, este tot un 
cunoscut : Frohlich, despre 
poate spune că este omul de 
echipei Austria Viena. Dintre 
jucători care vor evolua în

Ruqîndu-1 să-mi facă a 
pentru „Sportul popular*,  
a spus :
noștri adversari au o certă 
de aceea consider că me- 

dificiile

de marți (n.r. azi) va fi definitivat 
lotul care urmează să facă declasa
rea la Verona. Zilele trecute am stat 
de vorbă cu antrenorul federal, Edi 
Fruhwirth, 
declarație 
Frflhwirth

„Viitorii 
valoare și
citirile vor fi deosebit de 
pentru noi. Esențialul constă insa în 
cîștiqarea experienței în rodarea ti
nerei noastre formalii. Anul trecut, 
la turneul de la Verona, echipa noas
tră s-a prezentat bine, reușind doua 
meciuri nule în compania puternice
lor reprezentative ale Angliei și 
Italiei

Ne bucură în mod deosebit înlîl- 
nirea cu fotbaliștii români pe care-i 
apreciem mult si cu care întreținem 
bune relații. Permiteți-mi ca prin in
termediul dv. și al ziarului să trans
mit cititorilor ziarului „Sportul popu
lar", precum și tinerilor fotțbaliști 
români cu care ne vom întîlni, un 
călduros salut prietenesc. în ce pri
vește meciul dintre echipele noastre 
de la Verona doresc ca jocul să fie 
de o calitate cît mai bună, în limitele 
deplinei sportivități".

KURT CASTRA
corespondentul „Sportului popular 

la Viena

I

45,42*
44'90*

(45.24)
(33,94)

Buc.) 
Sp.

Olimpia Cataramă (Sc. 
UCFS C-lung) 
Lia Manoliu (Metalul 
Elvira Cataramă (Sc. 
UCFS C-lung)
Rozalia Motiu (Banatul) 
Argentina Menis (S.S.E. 
Craiova) 
Elena Cosac (Progresul) 
Livia Oros (Steaua) 
Tldico Szabo (Știința Buc.) 
Elisabeta Prodan (Voința 
Buc.)
Ana Sălăgean (Dinamo Br.)

SULIȚA
RECORD MONDIAL î 62.40 El. Gorcea
kova (U.R.S.S.) 1964
BILANȚ EUROPEAN 1965 :
59.22 (60,54) Mihaela Peneș (România) 
58.48 (62,40) Elena Gorceakova (U.R.S.S.) 
58.36 (58,27) Marta Rudas (Ungaria)
56.32 (54,63) Valentina Popova (U.R.S.S.) 

56,20 (55.03) Amelie Koloska (R.F.G.) 
56,12 (55.66) Marion Graefe (R.D.G.)
55.84 (52,31) Maria Dubrograeva (U.R.S.S.) 
55.27 (54,69) Galina Visotkaia (U.R.S.S.)

Felicia Mîinea (Rapid) 
Elisabeta Prodan (V< 
Buc.)
Utte Lereter (Banatul) 
Rodica Purdea (Știința 1

PENTATLON
RECORD MONDIAL 5246 I. Press 
(U.R.S.S.) 1964
BILANȚ EUROPEAN 1965 :

(5246)
(4768)
( - )
(5035)
(4775)
(4995)
( - )(4534)
( ~ )
(4726)

41.87
41.78

(37,75)
(45.85)

Irina Press (U.R.S.S.) 
Inge Exner (R.D.G.) 
Tatiana Scelkanova (U.R 
Mary Rand (Anglia) 
Valentina Tihomirova (U.R 
Galina Bîstrova (U.R.S.S. 
Galina Mitrohina (U.R.S.S. 
Valentina Sapkina (U.R.S. 
Trena Kirszenstein (Poloni 
Ingrid Becker (R.F.G.)

44,61 
44,14*  
42.96 
42,61*

(42.39)
(43.86)
(44.32)
(40,37)

42.05 (41,12)

5208 
4896
4802 
4785
4774 
4763 
4760
4751 
4747
4701
RECORDURILE ROMÂNIEI :
— senioare 4524 M. Pândele 1964
— junioare I 4269 EI. Vintilă 1965
— junioare II 3978 S. Tănase 1965 
BILANȚ REPUBLICAN 1965 : 
4462 
4375 
4319
4269*  
4197

(4524) 
( - ) 
(4352) 
( - ) 
(4200)

4160
3982
3978*
3879

( - )
(3992)
(3749) 
( - )

Maria Pândele (Metalul) 
Viorica Viscopoleanu (St 
Maria Uiuță (Știința Bin 
Elena Vintilă (Dinamo) 
Ecaterina Potoroacă (Ș 
Buc.)
Antoaneta Prodea (Răpii 
Eug. Protopopescu (V 
Buc.)
Sanda Tănase (S.S.E. C 
Maria Salomon (Șc. Sp. 
Huned.)
Liana Jung (Steaua)

rezultatele
3814

Notă : în paranteze,
1964 ; * = junioară

( ~ )

ȘTIRI... REZULTATE.
ISTANBUL

Echipa feminină de volei Ț.S.K.A. 
Moscova s-a calificat în turul doi al 
„Cupei campionilor europeni", învingînd 
și în cel de-al doilea joc formația Be- 
șiktas Istanbul cu scorul de 3—0 (15— 
0; 15—3; 15—2).

VARȘOVIA

Tnt r-un meci contînd pentru prelimi
nariile campionatului mondial masculin

de handbal, la Gdansk s-au întîlni 
mafiile Poloniei și Islandei. Hand 
tii polonezi au obținut victoria cu ; 
de 27—19 (14—8).
CIUDAD DE MEXICO

înaintea turneului final al camț 
Iul ui mondial de fotbal, echipa M 
lui va întreprinde un turneu în 
pa. Fotbaliștii mexicani vor juca ( 
prezentai! va U.R.S.S. (18 iunie la 
cova) și cu cea a Italiei (21 iui 
Florența).
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